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בס"ד

א נסיון פון הימל
אויב עס מאכט זיך חס וחלילה א שווערע מצב בגשמיות בעניני פרנסה
ושידוכים וכדומה ,זעט מען אידן עובדי ה' פראבירן זיך מחזק צו זיין אז
אלעס איז באשערט פון הימל .הגם ס'איז נישט לייכט ,דאך שטארקט מען
זיך ,נישט צו ווערן צעבראכן ביי זיך .ווען עס קומט אבער צו ענינים רוחניים
איז דער נסיון אמאל אסאך שווערער ,מ'שפירט כאילו ס'איז נישט שייך
קיין אמונה ביי דעם ,ווייל מ'איז דאך יעצט דערווייטערט אביסל פון עבודת
ה' ח"ו.
לדוגמא ,ער האט זיך פעסט אפגעמאכט ער וויל אויפשטיין פארטאגס
לערנען ,און ער פארשפעטיגט טאג נאך טאג .ער וויל אנקומען צו זיין מנין
אין צייט און דאווענען כדבעי ,און יעדן טאג טרעפט ער זיך דרייען די תפילין
ביי ...אדער ער האט פעסט באשלאסן אז ער וועט צולייגן קאפ צום שיעור,
און למעשה טרעפט ער זיך יעדן טאג אין אן אנדערען פלאנעט .זאל ער
וויסן אז ס'איז נישט סתם א התרשלות און א צעפארנקייט פון אים ,נאר
ס'איז א נסיון פון הימל און ער דארף זיך מחזק זיין .א איד טאר נישט ווערן
געפאלן ביי זיך ,נישט קיין חילוק אין וועלכע מצב ער איז סיי ברוחניות און
סיי בגשמיות.
און אפילו עס האנדלט זיך פון שווערע נסיונות ,שמירת הדיבור והעינים
וכו' ,זאל ער נישט טראכטן ביי זיך ,איך בין סתם א ...ח"ו און אויפגעבן.
אדער אנהייבן מאכן חשבונות ווער ס'איז שולדיג אז ער איז אנגעקומען צו
דעם מצב און אראפווארפן די אחריות פון זיך .חס ושלום ,א איד דארף
גלייבן אז יעדע שוועריקייט ברוחניות איז א נסיון פון הימל ,און אז מ'האט
אים געגעבן דער דורכגאנג האט ער אויך באקומען די כוחות הנפש דאס
בייצושטיין .פארשטייט זיך ,אז יעדע מענטש האט א בחירה און אויף יעדע
פעולה איז דא א דין וחשבון ,מ'דארף נאר געדענקן אז אפילו ווען מ'איז אין
א שפל המצב ,איז מען נאך אלס מיט'ן רבוש"ע.
אזוי ווי דער הייליגער מאור עינים שרייבט" :ווען א מענטש איז אין א
שווערע מינוט ,ער ראנגלט זיך מיט זיין יצר ,זאל ער וויסן אז זיין טאטע אין
הימל שטייט נעבן אים און בעט זיך אז ער זאל זיך מתגבר זיין" .און אפילו
ער איז אליינס שולדיג אז ער איז אנגעקומען צו דעם מצב ,דאך טאר ער זיך
נישט מייאש זיין ,נאר ער זאל וויסן ,אז מיט יעדע קליינע התגברות ,ווערט
ער שטערקער און אמאל קען דאס זיין דער שליסל אז ער זאל קענען ווערן
א אמת'ע בן חורין.
דער ווארט "נסיון" איז דער לשון פון "דערהייבן" ,א נסיון וואס
מ'שטארקט זיך אויף דעם ,דערהייבט דעם מענטש העכער און מאכט אים
שטערקער.
אזוי ווי יעדער זעט ביי זיך ,ווען מ'שטארקט זיך אויף א שווערע מינוט,
דאס קומענדיגע מאל איז עס שוין לייכטער ,ווייל ער האט געזען אז ער
קען .און אויך ווייסט ער שוין ביי זיך ,אז התגברות האט א בעסערע נאך-
טעם ווי דאס פארקערטע ,ה"י.
נסיונות האבן אסאך מדריגות ,אזוי ווי בעניני גשמיים איז עס אמאל אויף
א דולער און אמאל אויף צען טויזענט .אמאל נאר אויף א קורצע דורכגאנג,
און אמאל ערנסטע געזונט פראבלעמען ל"ע.
פונקט אזוי איז ברוחניות ,יעדער וואס מאכט דער ברכה "אשר בחר בנו
מכל העמים" דארף תיכף נאכדעם בעטן "ואל תביאנו לא לידי נסיון" ,דער
וואס זיין יצר הרע באזוכט אים קיינמאל נישט ,איז ער בכלל נישט משלנו.
אזוי ווי דער רבוש"ע האט געזאגט פאר די מלאכים ביי קבלת התורה" :כלום
יצר הרע יש ביניכם?" מיר זענען דא אויף בייצושטיין נסיונות ,יעדער
מענטש האט זיך זיין אייגענע עבודה אויף וואס ער דארף ארבעטן.
דער ענין פון ביישטיין נסיונות על פי תורה ,טרעפן מיר בראש וראשון ביי
יוסף הצדיק ,וועלן מיר דא צוברענגען דער ענין הגם מיר האבן נישט קיין
שום השגה אין די סודות נסתרים:
ווען יוסף הצדיק איז געשטאנען ביי איינע פון די שווערסטע נסיונות וואס
א מענטש קען דורכגיין ,וואלט ער געקענט אנהייבן באשולדיגן זיינע

ברידער'ס פאר'ן גורם זיין די גאנצע 'ירידה' קיין מצרים .אדער טראכטן ,ווען
נישט זיין טאטע קויפט אים די זיידענע העמד וואלט ער נישט אנגעקומען
דא אין ערות הארץ וכו' .ער האט אבער געוויסט אז נאך אלע תירוצים
בלייבט דער קשיא על מקומה ,און עס קען אפשר זיין אז ווען מ'וועט
צענעמען די מעשה ביים דין תורה וועט ער האבן פיינע תירוצים ,אבער ער
האט געוויסט ,אז מיט די אלע גוטע תירוצים וועט זיין נשמה פארשמירט
ווערן ח"ו.
"ויהי ה' את יוסף" ,יוסף הצדיק האט געלעבט מיט'ן אייבערשטן בכל
מקום ובכל מצב ,ושם שמים היה שגור על פיו ,ממילא ווען ס'איז
אונטערגעקומען א שווערע מינוט איז ער נישט געווארן פארלוירן ,נאר ער
האט געקענט זאגן ניין" .וימאן" ,איז א לשון פון "אמונה" ,ער האט געגלייבט
אז קיינער האט אים נישט אריינגעשטעלט אין דעם מצב ,נאר דער
באשעפער אליינס האט אים געברענגט קיין מצרים ,טאקע פונקט אינעם
הויז פון דער צעווילדעוועטע בער .און נאר מיט דער כח פון זיין ריינע
אמונה ,האט ער געקענט זאגן א "וימאן" מיט א גרויסן שלשלת און בלייבן
דער צדיק יסוד העולם.
מ'וועט אריינהאקן מיט א דבר חינוך :די חז"ל זאגן אז ער האט זיך
דערמאנט דמות דיוקנו של אביו און דאס האט אים געגעבן כח בייצושטיין
זיין נסיון .בדרך אפשר קען מען זאגן ,אז צפה יעקב ברוח הקודש ,יעקב
אבינו האט געזען אז יוסף וועט נאך דארפן דורכגיין שווערע נסיונות אין די
בחור'ישע יארן ,דעריבער האט ער אים ספעציעל מקרב געווען און
ארויסגעוויזן ליבשאפט מער פון אלע קינדער .און טאקע די ווארעמקייט
און אהבה וואס יוסף האט באקומען אין זיינע יונגע יארן ,דאס האט אים
באגלייט און געהיטן אין די שווערע מינוטן.
חז"ל זאגן" ,איזהו גבור הכובש את יצרו" ,יעדער האט זיך א אייגענע
פעקל מיט נסיונות ,סיי מענער און סיי פרויען ,איינער דארף מער אפהיטן
דאס מויל און אויער פון לשון הרע און רכילות ,א צווייטער דארף שטעלן
גדרים אויף די אויגן ,און מער אכטונג געבן אויף די לבוש וכו',
יעדער האט באקומען די כוחות בייצושטיין זיין אייגן פעקל ,און ס'איז
שטארק מעגליך אז נאר פאר דער איין נסיון האט מען אים נאכאמאל
אראפגעשיקט אויף דעם עולם .און אמאל איז עס פונקט דאס וואס עס
גייט אים זייער שווער.
די תפלה "למען לא נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד" שרייבן די
ספרים אז דאס גייט ארויף אויף די בושה בעולם הבא .שטעלט זיך פאר,
מ'שיקט א קינד אין גראסערי קויפן א רויטע מילך און ער קומט אהיים מיט
גרינע ,שיקט מען אים נאכאמאל און ער קומט צוריק מיט א בלויע ,נאכן
אהיימקומען מיט א אראנדזש-דזשוס און עפל-סיידער איז ער שוין מלא
בושה וכלימה " ,ווען וועסטו שוין קויפן וואס מ'האט דיר געבעטן?!"...
יעדער וואס טוט אביסל אין חינוך ווייסט אז ווען מ'וויל אז א קינד זאל
אנהאלטן א גוטע התנהגות ,דארף מען אים כסדר געבן חיזוק ועידוד .אז
מ'איז מחשיב יעדע ביסל עבודה גיבט דאס א שטיפ צו טון נאך מער.
פונקט אזוי איז ביי דערוואקסענע ,אז א גדול האט זיך איינגעהאלטן פון
קוקן וואו מ'טאר נישט ,אדער פון דערציילן א לשון הרע וואס די תורה
לאזט נישט ,און נאך א שעה צוויי איז ער באונס דורכגעפאלן .זאל ער וויסן
אז ער דארף טאקע תשובה טוהן אויף וואס ס'איז געווען ,אבער פונקט אזוי
דארף ער מחשיב זיין און שעצן די מינוטן וואס ער האט זיך מתגבר געווען.
אין הימל איז יעדע רגע התגברות א ריין שטיקל גאלד ,ואין עבירה מכבה
מצוה .דאס קומענדיגע מאל וועט ער זיך שטארקן עד הסוף ,אבער אפילו
יעצט איז ער אויך ארויס מיט עפעס ריווח.
ווען איינער פארשטייט אז יעדע דבר קטן האט א גרויסע חשיבות אין
הימל ,איז אים א געווינס צו כאפן אפילו א משהו ,און צעביסלעך וועט ער
טון מער און מער ,ביז מ'קומט בס"ד אן צום שלימות.

